
 

 

 ثانوي/ مقررات     1توحيد 

 ))اسئلة موضوعية ((

  

  اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات ) بوضع خط حتتها ( : * 

 

 : العالقة بني العقيدة اإلسالمية واإلستقامة على دين اهلل -1

 أن العقيدة إذا صحت استقام العبد فصلحت سائر أموره  ب/أنه كلما قويت العقيدة  قل صالح العبد     أ/

 أنه العالقة بني العقيدة اإلسالمية واإلستقامة   ج/ 

 

 يف معنى أهل السنة واجلماعة ، اجلماعة اصطالحًا هم :  -1

 هم آل البيت رضي اهلل عنه ب/أي مجاعة اجتمعت على أمر ما دنيوي أم أخروي    أ/

 هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وساروا على نهج النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه  ج/

 

 من املعامل الرئيسية لتعريف البدعة   : -2

 أن البدعة إحداثٌ يف الدين  ب /أن البدعة هلا أصل يف الشرع يدل عليها                         أ/

 حداثٌ  يف الدنيا فكل جديد من صناعة وآلة فهو بدعة أن البدعة إ د /

 

 النفاق األصغر ، هو :  -3

 أن ُيـظهر الطاعة ويظهر املعصية    ب/أن ُيـظهر الطاعة وُيبطن العصية              أ/

 أن يظهر املعصية وُيـبطن الطاعة  ج/

 

اهلل يف واقعة معينة ، مع اعتقاده  فيما يتعلق باحلكم بغري ماأنزل اهلل ، إذا حكم القاضي بغري ماأنزل -4

 بوجوب احلكم مبا أنزل اهلل .. فإن احلكم الشرعي لذلك : 

 كفر أصغر   ج/كفر أكرب                  ب/شرك أكرب           أ/

 

 

 



 

 

 يف قضية اإلستهزاء بالدين :  -5

 د واهلازل سواءكالهما يكفر اجلا ب/يكفر اجلاد يف اإلستهزاء فقط أّمـا اهلازل فال يكفر    أ/

 اليكفر اجلاد وال اهلازل بهذا اإلستهزاء  ج/

 

 منوذج إجابة 

 : العالقة بني العقيدة اإلسالمية واإلستقامة على دين اهلل -1

 ب/ أن العقيدة إذا صحت استقام العبد فصلحت سائر أموره أنه كلما قويت العقيدة  قل صالح العبد     أ/

 بني العقيدة اإلسالمية واإلستقامة   أنه العالقة ج/ 

 

 من املعامل الرئيسية لتعريف البدعة   : -2

 ب / أن البدعة إحداثٌ يف الدين أن البدعة هلا أصل يف الشرع يدل عليها                         أ/

 أن البدعة إحداثٌ  يف الدنيا فكل جديد من صناعة وآلة فهو بدعة  د /

 

 النفاق األصغر ، هو :  -3

 أن ُيـظهر الطاعة ويظهر املعصية    ب/            أ/  أن ُيـظهر الطاعة وُيبطن العصية

 أن يظهر املعصية وُيـبطن الطاعة  ج/

 

اهلل يف واقعة معينة ، مع اعتقاده  فيما يتعلق باحلكم بغري ماأنزل اهلل ، إذا حكم القاضي بغري ماأنزل -4

 بوجوب احلكم مبا أنزل اهلل .. فإن احلكم الشرعي لذلك : 

   ج/ كفر أصغركفر أكرب                  ب/شرك أكرب           أ/

 

 يف قضية اإلستهزاء بالدين :  -5

 واهلازل سواء/ كالهما يكفر اجلاد بيكفر اجلاد يف اإلستهزاء فقط أّمـا اهلازل فال يكفر    أ/

 اليكفر اجلاد وال اهلازل بهذا اإلستهزاء  ج/

                                                                   

                           



 

 

 الغلو يف حق النيب صلى اهلل عليه وسلم  معناه : -6

 التفريط واجلفاء يف حقه بأن ُينزل من قدره وُيفرط يف حقوقه عليه الصالة والسالم  أ/

 ب/ جماوزة احلد يف قدره بأن ُيرفع فوق مرتبة العبادة والرسالة 

 اعطاء الرسول عليه الصالة والسالم حقه يف القدر متامًا كما أمر ومبا يوافق الشرع  ج/

7- من أهل الذمة أو امُلستأمنون أو املعاهدون ممن لنا معهم عهد أو هلم أمان  منهج اإلسالم يف معاملة الكفار ،-

: 

خيتلف احلكم حسب ج/ ُيقاتلون فهم كفار يف كل األحوال  ب/   / ُتحفظ هلم أعراضهم وأمواهلم ودمائهمأ

 األزمنة

 قوله تعاىل : )واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض ( آية فيها : -8

 حث هلم على احلذر من املنافقنيج/  ب/ حث هلم على لزوم اجلماعة واالئتالفحث للمؤمنني على اإلستقامة  أ/ 

 

 أسلوب مناصحة والة األمر يكون بـ : -9

والة األمر الجتوز  ج/النصيحة جهرًا وال بأس بإعالنها أمام الناس  ب/   أ/ النصيحة هلم سرًا ال أمام الناس   

 مناصحتهم

                    - - - - - - - - - - - - - - -  

 بني القوسني: ن أختاري احلكم املناسب م*

 بدعة(-كفر-)مستحب التوسل بذوات املخلوقات.                           -1

 مكروه(-كفر-االستهزاء بالدين.                                      )مستحب-2

 مستحب(-مكروه-)كفر                                     دعاء غري اهلل.     -3

 حمرم(-جائز-اخلروج على والة األمور.                              )مستحب-4

 منوذج اإلجابة 

 بني القوسني:  نأختاري احلكم املناسب م

 (بدعة-كفر-)مستحب التوسل بذوات املخلوقات.                           -1

 مكروه(-كفر-االستهزاء بالدين.                                      )مستحب-2

 مستحب(-مكروه-كفردعاء غري اهلل.                                          )-3

 (حمرم-جائز-اخلروج على والة األمور.                              )مستحب-4

 



 

 

 

 : اسئلة الفراغات 

 الفراغات التالية:)أ(  أملئ 

 ...............................  و .............................. تستمد العقيدة الصحيحة من مصدرين هما -1

 ...............................  والبدع .............................. تنقسم البدعة إىل قسمني البدع -2

 ...............................  و .............................. ال إله إال اهلل هلا ركنان هما -3

 ..................................... و ..............................   يشرتط لقبول العبادة شرطان هما -4

  بإن يرفع فوق مرتبة العبادة والرسالة..............................   يف احلد جماوزة ملسو هيلع هللا ىلصالغلو يف حق النيب -5

 ..................................يرتتب على اخلوف من عقاب اهلل يف الدنيا وعذابه يف اآلخرة أن هذا اخلوف حيجز عن -6

 .ملسو هيلع هللا ىلصألصحاب النيب .......... ....................و ...........................  الواجب علينا سالمة -7

 واحملاربون............................. و ........................  الكفار من حيث التعامل معهم على أربعة أنواع أهل الذمة و -8

 ................................... وكفر ...........................  ينقسم الكفر إىل كفر -9

  ................و..................و..................و...................من شروط الإله إال اهلل /  -11

 / ....................................و.......................................من سبل الوقاية من السحر -11

 ............................-2.....................................1 نها /تتجلى أهمية توحيد األلوهية من خالل عدة أمور م-12

 من جهود أهل السنة واجلماعة يف حماربة البدع؟...................................و.....................................-13

 منوذج اإلجابة 

 السنة و   القرآنتستمد العقيدة الصحيحة من مصدرين هما -1

 . العملية  والبدع   إعتقاديةتنقسم البدعة إىل قسمني البدع -2

  اإلثبات و النفي ال إله إال اهلل هلا ركنان هما -3

 املتابعة و   اإلخالص يشرتط لقبول العبادة شرطان هما -4

  بأن يرفع فوق مرتبة العبادة والرسالة.قدره  ة احلد يفجماوز ملسو هيلع هللا ىلصالغلو يف حق النيب -5

 الوقوع فيما حرم اهلل يرتتب على اخلوف من عقاب اهلل يف الدنيا وعذابه يف اآلخرة أن هذا اخلوف حيجز عن -6

 .ملسو هيلع هللا ىلصألصحاب النيب  ألسنتناو قلوبنا الواجب علينا سالمة -7

 واحملاربون.املستأمنون و  املعاهدون الكفار من حيث التعامل معهم على أربعة أنواع أهل الذمة و -8

 أصغروكفر أكربينقسم الكفر إىل كفر -9

 احملبة -7اإلخالص  -6الصدق  -5اإلنقياد  -4القبول  -3اليقني  -2العلم مبعناها  -1من شروط الإله إال اهلل / -11

 األوراد والذكر  احلرصعلى –اإلستعاذة من شياطني اإلنس واجلن  –/ التقوى من سبل الوقاية من السحر -11



 

 

الغاية من بعث الرسل  -2ميثاق وعهد مأخوذ على كل الناس  -1 توحيد األلوهية من خالل عدة أمور منها /تتجلى أهمية -12

/لفضائله وآثاره احلميدة )من جناة من النار ، غفران الذنوب ، 5/ اليصح إسالم إال به 4حق اهلل على العباد  -3وإنزال الكتب  

 حتقق شفاعة النيب صلى اهلل عله وسلم (

 من جهود أهل السنة واجلماعة يف حماربة البدع؟ -13

 الرمحة باخللق ونصحهم ... –مناظرة أهل احلق وبيان احلق هلم  -تأليف الكتب   -إظهار السنة والدفاع عنها   -لتحذير منها ا

 

 اسئلة املصطلحات 

 

 ضعي كل مصطلح أمام التعريف املناسب له : -أ

 ]الكفر األكرب   -العبادة   -البدعة   –اإللـه  -النفاق األكرب  -الدعاء    [

 

 كل ُمحـدثة يف الدين من زيادة أو نقص   )                ( -1

 املعبود حمبة ورجاء وخوفًا وتوكاًل واستعانة  )                ( -2

وينتفع به من أمور الدنيا واآلخرة ، فيطلب من اهلل تعاىل املغفرة والرمحة  أن يسأل العبد رَبـه كل ماحيتاجه -3

 ، والفوز باجلنة والنجاة من النار وغري ذلك  )                (

هو عدم اإلميان ، سواء كان تكذيبًا ، أو شكًا وظنًا ، أوإباًء واستكبارًا ، أو نفاقًا ، أو إعراضًا.)                -4

) 

 ماحيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة )                 (كل -5

 هو أن يظهر اإلميان ويبطن الكفر   )                   (-6

 منوذج إجابة 

 ضعي كل مصطلح أمام التعريف املناسب له : 

 ]الكفر األكرب   -العبادة   -البدعة   –اإللـه  -النفاق األكرب  -الدعاء    [

 

 ()    البدعة كل ُمحـدثة يف الدين من زيادة أو نقص    -1

 ( اإللهاملعبود حمبة ورجاء وخوفًا وتوكاًل واستعانة  )      -2

وينتفع به من أمور الدنيا واآلخرة ، فيطلب من اهلل تعاىل املغفرة والرمحة  أن يسأل العبد رَبـه كل ماحيتاجه -3

 ( الدعاء، والفوز باجلنة والنجاة من النار وغري ذلك  )    



 

 

الكفر هو عدم اإلميان ، سواء كان تكذيبًا ، أو شكًا وظنًا ، أوإباًء واستكبارًا ، أو نفاقًا ، أو إعراضًا.) -4

 (األكرب   

 (العبادة اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة )   كل ماحيبه  -4

 (النفاق األكرب هو أن يظهر اإلميان ويبطن الكفر   )   -6

 

-  -       - - - - -    - -    - - - -    -  - 

 ( اكتيب املصطلح املناسب للتعاريف التالية: ب)

كاألقرار بربوبية اهلل تعاىل وألوهيته وأمساء اهلل وصفاته هي الثوابت العلمية اليت جيزم ويوقن بها املسلم -1

 (..........................واإلقرار بالنبوة والرسالة وأحوال يوم اآلخر. )

 (...........................هو إفراد اهلل تعاىل بالربوبية واأللوهية وماله من األمساء والصفات. )-2

 (...........................) .وتقريراته وأفعاله أقواله يف ملسو هيلع هللا ىلصهم املتبعون لرسول اهلل -3

 (...........................) كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.-4

 (...........................) حسن الظن باهلل تعاىل والطمع يف سعة رمحته والثقة مبنه وكرمه عز وجل.-5

 (...........................) التقرب إىل اهلل تعاىل مبا أمر به أو أمر به رسوله من صاحل األقوال واألعمال. -6

 (...........................كل حمدثه يف الدين من زيادة أو نقص. )-7

 

 إجابة  منوذج

بربوبية اهلل تعاىل وألوهيته وأمساء اهلل وصفاته  هي الثوابت العلمية اليت جيزم ويوقن بها املسلم كاألقرار-

 (العقيدةواإلقرار بالنبوة والرسالة وأحوال يوم اآلخر. )

 (التوحيدهو إفراد اهلل تعاىل بالربوبية واأللوهية وماله من األمساء والصفات. )-2

 (أهل السنة واجلماعة) .وتقريراته وأفعاله أقواله يف ملسو هيلع هللا ىلصهم املتبعون لرسول اهلل -3

 (العبادة) كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.-4

 (الرجاء) حسن الظن باهلل تعاىل والطمع يف سعة رمحته والثقة مبنه وكرمه عز وجل.-5

 (لتوسلا) التقرب إىل اهلل تعاىل مبا أمر به أو أمر به رسوله من صاحل األقوال واألعمال. -6

 (البدعةالدين من زيادة أو نقص. )كل حمدثه يف -7

 

 



 

 

 ))  األسئلة املقالية  ((

   ( لكل مما يلي 2أذكري  ) فقط                           

 األسباب الداخلية لإلحنراف عن العقيدة اإلسالمية ؟-1

 عالمات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم  ؟  – 2

 حب النيب عليه الصالة والسالم حيركه يف قلوبنا أمورًا كثرية ، فمالذي حيرك حبه يف قلبك ؟ -3

 من األسباب اليت تبني فضل الصحابة رضي اهلل عنهم ؟ -5

 أهمية العقيدة.-6

 منزلة التوحيد.-7

 آثار االميان بامسي )السميع والبصري(.-8

 سبل الوقاية من السحر-9

 

  منوذج اإلجابة

 األسباب الداخلية لإلحنراف عن العقيدة اإلسالمية ؟-1

فتح باب تاويل النصوص  -الغلو واإلفراط  -اجلهل   –اتباع اهلوى -تلقي الدين من غري مصادره    -

 الشرعية

التقليد والتعصب للمتبوعني وتقديم اقواهلم ولو  -االعتماد على الرأي يف الدين وتقدميه على الشرع  -بدون دليل  

  خلل يف تقرير الدين واالستدالل عليه باخلروج من منهج السلف .–خمالفة  كانت

           عالمات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم  ؟                                                                                        – 2

 متين رؤيه والشوق للقائه –اإلكثار من ذكره  –ابه .   اتباعه واإلقتداء به واجتناب نواهيه والتأدب بآد -

 تعلم القرىن الناطق بشريعته ،واملداومة على تالوته ،وفهم معانيه-النصيحة له   -

 حب النيب عليه الصالة والسالم حيركه يف قلوبنا أمورًا كثرية ، فمالذي حيرك حبه يف قلبك ؟-3

معرفة نعمة اهلل علينا به والنفع  –هديه واإلشتغال بالسنة  الوقوف على –تذكره واحواله وسرته وأخالقه -

 احلاصل به

 



 

 

 من األسباب اليت تبني فضل الصحابة رضي اهلل عنهم ؟-4

 واسطة يف التبليغ بينه وبني أمته  -أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم   –خري القرون  -

 نشرهم للفضائل من صدق أخالق...  –فتوحاتهم العظيمة  -

 أهمية العقيدة.-5

حتقق الطمأنينة  -4أشرف العلوم وأفضلها  -3مفتاح دعوة الرسل   -2/ هي األصل واألساس لإلسالم  1

 واألمن 

 سبب مجع مشل املسلمني  -7سبب النصرة والغلبة  -4

 منزلة التوحيد.-6

/ سبب أعظم لتفريج كربات الدنيا 4/ سبب التمكني يف األرض 3/ أول الواجبات 2 / أهم الفرائض وآكدها1

 واآلخرة 

 / حيرر العبد من رق املخلوقني والتعلق بهم واخلوف منهم 5

 آثار االميان بامسي )السميع والبصري(.-7

 مراقبة اهلل  -3الرجاء  -2اخلوف من اهلل  -1

 سبل الوقاية من السحر.-8

 ...ستعانة به من شياطني اإلنس واجلن * اإلكثار من ذكره   * احلرص على األوراد الشرعيةتقوى اهلل  * اإل*

  

 أجييب عن األسئلة العامة التالية :

 ماسبل مكافحة البدع من خالل التقنية احلديثة ؟  -1 

.......................................................................................... 

 

 حب النيب عليه الصالة والسالم حيركه يف قلوبنا أمورًا كثرية ، فمالذي حيرك حبه يف قلبك ؟ -2

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

 مالواجب علينا جتاه صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ -3



 

 

 

 تلك األقسام هم أهل احلق والصواب؟انقسم الناس يف آل البيت إىل ثالثة أقسام أذكريها ، وبيين أي  -4

 قسٌم ........................................................................

 قسٌم.........................................................................

 قسٌم.........................................................................

 والقسم الذي على احلق والصواب هم )                                                  (

 درجات حمبة النيب.-5

......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................. 

  .ألمرين ملسو هيلع هللا ىلصحنب أهل بيت النيب -6

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 منوذج إجابة 

 أجييب عن األسئلة التالية :  

 ماسبل مكافحة البدع من خالل التقنية احلديثة ؟  -1 

إنشاء مواقع تبني احلق وتبني خطورة مانتشر من بدع ،الكتابة يف مواقع التواصل ، نشر فديوهات وصوتيات موثوقة 

 وفديوهات وإن كانت بسيطة وبلغات خمتلفة ونشرها...اخلعن البدع  ، تصميم صور 

 

 مالواجب علينا جتاه صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ -2

سالمة قلوبنا وألسنتا هلم ، وحمبتهم وتقديرهم على مايليق بهم ، وأن تسلم السنتنا من التنقص والسب والشتم 

 ونرتضى عنهم ونرتحم عليهم ونستغفر هلم . واللعن والتفسيق والتكفري هلم ، بل نثين عليهم

 انقسم الناس يف آل البيت إىل ثالثة أقسام أذكريها ، وبيين أي تلك األقسام هم أهل احلق والصواب؟ -3

وسط فأقاموا حقهم من (3قسم)أفرطوا يف حبهم ،وغلو فيهم (2قسم). ُمفّرطون يف حبهم وهم اجلفاة(1قسم )

 احملبة...

             ( 2حلق والصواب هو ) والقسم الذي على ا



 

 

 

 درجات حمبة النيب.-5

فرض / احملبة اليت تقتضي قبول ماجاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من عند اهلل وتلقيه باحملبة والرضى  -1

 والتسليم

بسنته يف )أخالقه وآدابه ونوافله وأكله وشربه  سنة / احملبة اليت تقتضي حسن التأسي به وحتقيق اإلقتداء -2

 ولباسه ...(

 .ألمرين ملسو هيلع هللا ىلصحنب أهل بيت النيب -6

  للقرابة منه عليه الصالة والسالم  -2لإلميان   -1

 )اسئلة مثلي )أمثلة 

 لكل من: واحدمثلي مبثال 

 التوسل إىل اهلل بأمسائه وصفاته.-1

.................................................................................................................................................. 

 التوسل إىل اهلل باإلميان والعمل الصاحل.-2

.................................................................................................................................................. 

 التوسل إىل اهلل بدعاء الصاحلني.-3

.................................................................................................................................................. 

 النفاق األكرب.-4

.................................................................................................................................................. 

 النفاق األصغر.-5

.................................................................................................................................................. 

 الغلو يف االعتقاد.-6

.................................................................................................................................................. 



 

 

                                                               [                               ]                                                        توسل مشروع إىل اهلل عز وجل   -7

 ]                                                       [؛ -مظهر من مظاهر مواالة املؤمنني للكافرين -8

 ]                                                                                [اإلستهزاء بالدين -9

                                                                 ]   [؛-خوف طبيعي-11

 ]                                                                               [؛ -مثال للنفاق األكرب -11

 منوذج اإلجابة  

 لكل من: واحدمثلي مبثال 

 التوسل إىل اهلل بأمسائه وصفاته.-1

 اللهم إني أسألك بأمسائك احلسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي أو يارمحن ارمحين 

 التوسل إىل اهلل باإلميان والعمل الصاحل.-2

 اللهم بربي بوالدتي اغفر لي / اللهم حبيب لنبيك ارمحين

 التوسل إىل اهلل بدعاء الصاحلني.-3

أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يطلبون من النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يدعوا هلم إذا أجدبت األرض /طلب الدعاء من شيخ 

 حاضر حي 

 النفاق األكرب.-4

 بغض وكراهية بعض أحكام الدين  / الفرح والسرور بإخنفاض دين اإلسالم 

 أؤمتن خان  إذا حدث كذب / إذا وعد أخلف / إذا  النفاق األصغر.-5

 

 اخلوارج يف تكفري صاحب الكبرية   الغلو يف االعتقاد.-6

 

اإلعرتاف بالذنب،باإلميان،العمل الصاحل،بأمساء اهلل وصفاته،دعاء الصاحلني األحياء،إظهار [توسل مشروع-7

 ار  تقاإلف

 واإلستغفار هلم ، دعمهممعاونتهم على املسلمني ،الدعاء  [؛ -مظهر من مظاهر مواالة املؤمنني للكافرين -8

 ]ماديا، وباللسان ،وكتابة ، الدفاع عنهم ،التشبه بهم ...اخل  



 

 

اإلستهزاء بشرائع الدين، بآيات القران، بالرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،بالصاحلني...اخل         {؛ اإلستهزاء بالدين -9

[ 

 }يف الرسول ، صرف العبادة لغريه اهلل كاستغاثته غلو املتصوفة   {شكل من أشكال الغلو عمليًا كان اعتقاديًا-11

 ]بغض ماجاء به الرسول أو بعضه، سرور إلخنفاض الدين وكراهية انتصاره ...   [مثال للنفاق األكرب ؛ -11

 

 صلي كل مثال للبدعة يف العمود األول بنوع البدعة يف العمود الثاني ) بنقل الرقم املناسب ( :

 

 

 إحداث صالة سادسة   -1

 

 ختصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام   -2

 

 

 بدعة نفي صفات اهلل تعاىل عند املعتزلة   -3

 

 الذكر اجلماعي بعد الصالة املفروضة  -4

 منوذج إجابة :

 صلي كل مثال للبدعة يف العمود األول بنوع البدعة يف العمود الثاني ) بنقل الرقم املناسب ( :

 

 

 إحداث صالة سادسة   -5

 

 ختصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام   -6

 

 

 بدعة نفي صفات اهلل تعاىل عند املعتزلة   -7

 

 الذكر اجلماعي بعد الصالة املفروضة  -8

 بدعة في صفة أداء العبادة (    )
 

 ( بدعة اعتقادية  )  
 
( بدعة بتخصيص وقت للعبادة   ) 

 المشروعة لم يخصصه الشرع 
 
  ( بدعة في أصل العبادة  ) 
 
 بدعة مكانية (   ) 

 

-1   -  -2  -  

 بدعة في صفة أداء العبادة (   4) 
 

 ( بدعة اعتقادية  3)  
 
( بدعة بتخصيص وقت للعبادة   2) 

 المشروعة لم يخصصه الشرع 
 
  ( بدعة في أصل العبادة  1 ) 
 
 بدعة مكانية (   )  

 

-1   -  -2  -  



 

 

 عللي 

      عللي ملا يلي :

                                                                          

 تصحيح العقيدة اإلسالمية هو مفتاح دعوة الرسل، فما من رسول إال وبدأ دعوته بتصحيح عقيدة قومه ؟ -1

 

 البدعة أشد من املعصية ؟ -2

 

 الدعاء ُيـعد من أهم العبادات وأعظمها ؟ -3

 

قول احملققني من العلماء بلزوم طاعة والة األمر وإن جاروا -4  

  

كون السحر كفرًا وخروجًا من امللة ؟  -5  

 

مشاركة الكفار يف أعيادهم من أشد حاالت التشبه بالكفار وأشدها خطورًة وحترمياً  ؟-6  

 

 خطورة الشرك.-7

 

 ؟ يف بالد املسلني انتشار السحر -9

 

 ؟ الصحابة هم أفضل األمة وخري القرون -11

 

 

 اإلبتداع يف الدين من أعظم أنواع الفرقة والضالل ؟-11

 

 عدم تعارض العقل السليم مع النصوص الشرعية السليمة ؟ -11

 

 

 



 

 

 منوذج اإلجابة

                                                                               عللي ملا يلي :( د  

 تصحيح العقيدة اإلسالمية هو مفتاح دعوة الرسل، فما من رسول إال وبدأ دعوته بتصحيح عقيدة قومه ؟ -1

 ألن العقيدة إن صلحت ، صلحت سائر أمور العبد

 البدعة أشد من املعصية ؟ -2

ررها عام على األمة أما املعصية فضررها على صاحبها ، املعصية سرعان مايندم ويقلع لكن صاحب ألن البدعة ض

 البدعة اليتأسف على بدعته بل يدافع عنها وحياول نشرها .

 الدعاء ُيـعد من أهم العبادات وأعظمها ؟ -3

 ألنه جيمع الكثري من انواع العبادات كالتذلل واخلضوع والرجاء ...اخل

احملققني من العلماء بلزوم طاعة والة األمر وإن جاروا ؟قول  -4  

 ملا للصابر من تكفري السيئات ومضاعفة احلسنات -2ألن يف اخلروج عليه مفاسد أعظم من جوره    

 

كون السحر كفرًا وخروجًا من امللة ؟   -5  

يهني القران،يدعي علم  –للعامل  أو يعتقد أن الكواكب مدبرة –وذبح هلم  –ألنه يتضمن دعاء واستغاثة بالشياطني 

 الغيب

 

 من أعظم حاالت التشبه بالكفار شرًا وأشدها )التشبه بهم يف أعيادهم (؟                    -6

 ملا فيه من موافقة هلم فيما ليس من ديننا ... كما أنها من البدع احملدثة

 خطورة الشرك.-7

 ألنه أعظم الذنوب عند اهلل وأشنعها على اإلطالق ، وألنه هو الذنب الوحيد الذي اليغفر إال بالتوبة 

 انتشار السحر يف بالد املسلني. -8

 ضعف اإلميان باهلل ، وغلبة اجلهل بدين اهلل 

 الصحابة هم أفضل األمة وخري القرون. -9

 واجلهاد معه وتبليغ الشريعة ملن بعدهم لسبقهم واختصاصهم بصحبة النيب صلى اهلل عليه وسلم

 اإلبتداع يف الدين من أعظم أنواع الفرقة والضالل ؟-11

 ألنه ترك للكتاب والسنة ، وكل مبتدع ضال ومفارق للجماعة 

 عدم تعارض العقل السليم مع النصوص الشرعية السليمة ؟ -11 

 ألن النصوص الشرعية الصحيحة موافقة ملا يقرره العقل السليم 



 

 

 أحكام شرعية 

 كفر أكرب(  -كفر أصغر  -شرك أكرب -) واجب  حددي احلكم الشرعي لكل حالة من بني القوسني

 أ/ قتال املسلم  )            (     

 إليهم ، أو معاونتهم باملال واللسان )               ( ب/ مظاهرة أو معاونة الكفار على املسلمني باإلنضمام

 ب/ اعتقاد أن بيد أحد من اخللق نفع أو ضر  )             (

 زع واإلختالف  )               (ج/   الرجوع للكتاب والسنة عند التنا

 منوذج اإلجابة 

 (     كفر أصغر   أ/ قتال املسلم  )     

 ( الجيوز ب/ سب األمراء واحلكام وشتمهم والدعاء عليهم )       

  (شرك أكرب   ب/ اعتقاد أن بيد أحد من اخللق نفع أو ضر  )       

 (                                                  واجب ج/   الرجوع للكتاب والسنة عند التنازع واإلختالف  )      

 

 ا يلي:حددي نوع الكفر فيم

 للكافرين مثوى جهنم يف أليس جاءه ملا باحلق كذب أو كذبًا اهلل على افرتى ممن أظلم ومن ﴿قال اهلل تعاىل:-1

﴾. 

.................................................................................................................................................. 

 .﴾ الكافرين من وكان واستكرب أبى ابليس أال فسجدوا آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ ﴿قال اهلل تعاىل:-2

........8.......................................................................................................................................... 

  (.كفر وقتاله فسوق املسلم سباب: )ملسو هيلع هللا ىلصقال -3

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جابة اإلمنوذج 

 حددي نوع الكفر فيما يلي:

 كفر تكذيب -1

 كفر إباء واستكبار - 2

  قتال املسلم كفر  -3

 

  استنبطي نوع الكفر من النصوص القرآنية التالية : -

 

 نوع الكــفر   )مسماه(     اآليـــــــــــــــــة    

) ودخَل جنتُه وهو ظامٌل لنفسِه قاَل مآأظنُّ أن تبيَد هذِه :قال تعاىل  1

الساعَة قائمًة ولـ ن رُّددُت إىل ربي ألجدّن خريًا منها  ( ومآأُظُن35أبدًا )

( قال لُه صاحبّه وهو ُيحاورُه أكفرَت بالذي خلقَك من  36ُمنقلبًا )

 (37تراب ثم َّ من نطفة ثم سواَك رجال )

 كفر الظن والشك 

قال تعاىل : ) ومنْ أظلُم مـّمن افرتى على اهلل كذبًا أو كّذب باحلق  2

 أليس يف جهّنَم مثوى للمتكربين (مّلـا جاءُه 

 كفر التكذيب

قال تعاىل: ) وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إّلا إبليَس أبى  3

 واستكرَب وكانَ  من الكافرين ( 

 كفر اإلباء واإلستكبار

 

 دللي ) أدلة شرعية (

 دللي من القرآن الكريم على مايلي :  -

 أ/ أن التوحيد هو السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا واآلخرة ، ويتحقق لصاحبه اهلدى الكامل واألمن التام 

 قال تعاىل : ) الذيَن ءامنوا ....................................................................................(

  

يه وسلم ، أن حب املسلم للرسول صلى اهلل عليه وسلم تابع حلبه هلل عز ب/ أن مّمـا خص اهلل به نبيه صلى اهلل عل

 وجل .. قال تعاىل : ) ُقل ...................................................................(

 



 

 

 منوذج اإلجابة

 دللي من القرآن الكريم على مايلي : 

 الدنيا واآلخرة ، ويتحقق لصاحبه اهلدى الكامل واألمن التام.أ/ أن التوحيد هو السبب األعظم لتفريج كربات 

 (ومل يلبسوا اميانهم بظلم اولئك هلم االمن وهم مهتدون) الذيَن ءامنوا  :قال تعاىل 

ب/ أن مّمـا خص اهلل به نبيه صلى اهلل عليه وسلم ، أن حب املسلم للرسول صلى اهلل عليه وسلم تابع حلبه هلل عز 

                                                                                                  (إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوني حيببكم اهلل ُقل اىل : ) وجل .. قال تع

  

 (  دللي على كل مما يلي:

 فطر اهلل تعاىل الناس على التوحيد.-1

) فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها التبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم ولكن أكثر اآلية : 

 الناس اليعلمون(

 حديث: " مامن مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" .

 الدعاء.-2

 داع إذا دعان ( ) وإذا سألك عبادي عين فإني قريب أجيب دعوة الاآلية : 

 خطورة اإلستهزاء بالدين.-3

اآلية ) ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزءون التعتذروا قد كفرمت 

 بعد إميانكم (

 

 أمامك آيات كرميات اذكري عالم تدل هذه اآليات:

 .﴾ اخلالقون هم أم شيء غري من خلقوا أم ﴿قال اهلل تعاىل:-1

.................................................................................................................................................. 

 بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من آدم بين من ربك أخذ وإذ﴿قال اهلل تعاىل:-2

 .﴾شهدنا

.................................................................................................................................................. 

 .﴾ مثاًل يستويان هل لرجل سلمًا ورجاًل متشاكسون شركاء فيه رجاًل مثاًل اهلل ضرب ﴿قال اهلل تعاىل:-3

.................................................................................................................................................. 



 

 

 خري ذلك اآلخر واليوم باهلل تؤمنون كنتم إن والرسول اهلل إىل فردوه شيٍء يف تنازعتم فإن﴿قال اهلل تعاىل: -4

 .﴾تأويال   وأحسن

 منوذج إجابة 

 أمامك آيات كرميات اذكري عالم تدل هذه اآليات:

 .﴾ اخلالقون هم أم شيء غري من خلقوا أم ﴿قال اهلل تعاىل:-1

تدل على وجود اهلل وأن املخلوقات البد هلا من خالق ، ألن خلقهم بال خالق ممتنع قطعًا ،واألشد إمتناعًا أن خيلقوا 

 .أنفسهم 

 بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من آدم بين من ربك أخذ وإذ﴿تعاىل:قال اهلل -2

 .﴾شهدنا

 تدل على أن توحيد األلوهية ميثاق وعهد مأخوذ على كل الناس ،ومن هنا تتجلى أهميته .

 .﴾ مثاًل يستويان هل لرجل سلمًا ورجاًل متشاكسون شركاء فيه رجاًل مثاًل اهلل ضرب ﴿قال اهلل تعاىل:-3

 أن ضرب األمثلة إثبات لتوحيد األلوهية 

هلل واليوم اآلخر ذلك خري با تؤمنون كنتم إن والرسول اهلل إىل فردوه شيٍء يف تنازعتم فإن﴿قال اهلل تعاىل: -4

 .﴾وأحسن تأويال 

 أن من شروط اإلميان حتكيم شرع اهلل عند النزاع

 

 * اسئلة مقارنة

  األكرب والنفاق األصغر حبسب امُلعطيات يف اجلدول التالي :قارني بني النفاق -

 

 

 النفاق األصغر       النفاق األكرب        

 

 بقاءه يف اإلسالم 

  

 

 مآله يوم القيامة 

  

 

 األعمال الصاحلة اليت عملها 

  



 

 

 

 منوذج إجابة

  التالي :قارني بني النفاق األكرب والنفاق األصغر حبسب امُلعطيات يف اجلدول -

 

 

 النفاق األصغر       النفاق األكرب        

 

 بقاءه يف اإلسالم 

خمرج من امللة ، ينتفي عنه 

 اإلميان

الخيرج من امللة ،،والينتفي عنه 

 مطلق اإلميان 

 

 مآله يوم القيامة 

خيلد يف النار..يف الدرك األسفل 

 من النار 

 غري خملد إال أنه معرض للوعيد  

 

 

 األعمال الصاحلة اليت عملها 

 ُيـنقص األعمال حبسب املعصية  حمبط هلا

 

   قارني بني حال املوحد هلل ، وبني حال املشرك ؟ -

 حال املشرك حال املوحد

   

 

  

 

 منوذج إجابة

   قارني بني حال املوحد هلل ، وبني حال املشرك ؟ -

 حال املشرك حال املوحد

 مايرضيه وينتهي عما حرمه خالص إلله واحد حيقق 

 طمأنينة واستقرار 

 نور وهداية وفوز يف الدنيا واآلخرة 

 ميلكه أكثر من إله 

 تذبذب شتات وعدم استقرار 

 ضالل وظلمة وضياع وخسارة يف الدنيا واآلخرة 

 

 

 



 

 

 

 بناًء على دراستك للرد على منكري وجود اهلل ،

 وتوجد (، كيف تردين على ذلك  ؟ناقشي قضية ) أن الطبيعة هي اليت ختلق   - أ

إذا تأمل اإلنسان يف نفسه وجد انه عاقل،ومسيع،وبصري،،وأن له أحاسيس ومشاعر أما الطبيعة فال ..فكيف 

 سيكون    املخلوق أكل من اخلالق

 

كيف تردين على من يزعم بأن هذا الكون كان على سبيل املصادفة وليس له خالق ؟ردًا  - ب

 ؟شرعيًا ، وردًا عقليًا 

 

 منوذج إجابة 

 كيف تردين على من يزعم بأن هذا الكون كان على سبيل املصادفة وليس له خالق ؟

أن الناظر هلذا الكون الفسيح بأرضه ومسائه ،وماحيويه من إبداع وعناية وإتقان يوقن أن ذلك *رد شرعي :

 الميكن أن يصدر إال عن خالق مدبر حكيم .

إن القول بان ذلك عن طريق املصادفة يشبه القول بأن كتابًا ضخمًا وجد نتيجة إنفجار يف مطبعة ،  *رد عقلي :

فنطايرت احلروف والسطور ، ووقع بعضها جلانب بعض ، فتألفت منها الكلمات ، وتكونت السطور والصفحات 

 .حتى مت الكتاب على أحدث نظام .

 جود هذا الكون على هذا النظام واجلمال والدقة بغري خالق .إن كان حدوث هذا مستحياًل ، فيستحيل أكثر و

 

 بيين الواجب يف حق والة األمر كما يرى أهل السنة  ؟

الواجب عدم شتمهم والسبهم والالتشهري بهم ،وعدم اخلروج عليهم وإن جاروا بل طاعتهم مامل يأمروا مبعصية 

 ،والنصيحة هلم سرًا . 

 

 األمر ؟وضحي كيف تكون النصيحة لوالة 

 .أن تكون النصيحة هلم سرًا العالنيًة أمام الناس ،وهذا يشمل وسائل التواصل يف الوقت احلاضر فهي من العالنية

 

 ماأثر طاعة والة األمر باملعروف على إقامة الدين ؟

 أن يف طاعتهم إرضاء هلل ، واستتباب لألمن واإلستقرار مبا ييسر إقامة الدين على وجه طيب .

 


